
Učení Fa na poradě The Epoch Times
(Li Hongzhi ~ 17. října 2009)

(Potlesk)

Všichni jste pracovali tvrdě, opravdu tvrdě. Od té doby, co jste založili noviny The Epoch
Times, jste prošli neuvěřitelně hrbolatou cestu, a ten proces, kterým jste prošli – od toho, že
jste nevěděli, jak to dělat, až k tomu, že víte jak – byl skutečně poznamenán jednou těžkostí
za druhou. Nebylo snadné se krok za krokem propracovat všemi těmi zkouškami  xinxingu
pocházejícími z osobní kultivace, stejně jako vnějším zasahováním. Myslím, že ten úspěch,
z něhož se nyní The Epoch Times těší, je výsledkem kolektivních snah každého z vás, kdo zde
sedíte, a stejně tak těch, kdo jsou zapojeni do The Epoch Times, ale nemohli sem tentokrát
přijít.  The Epoch Times měly v nápravě Fa opravdu veliký účinek. Všichni jste to viděli.
Myšlení, které mají lidské bytosti,  je ve skutečnosti poměrně jednoduché. Mnoho lidí věří
všemu,  co řeknou média,  a  ve  většině  případů to  jsou  právě  média,  která  za  normálních
okolností slouží člověku jako zdroj informací. Tento informační mechanismus jako takový je
pro vás velmi užitečný, zatímco se snažíte zachránit  lidi  tohoto světa a potvrdit  Fa. A ve
skutečnosti měly [vaše noviny] mimořádně kladný účinek, pokud jde o objasňování pravdy.
Za to bych vám chtěl jménem lidí tohoto světa poděkovat. (Potlesk)

Jak se The Epoch Times postupně vypracovaly od svých počátků až tam, kde jsou dnes,
staly se poměrně vlivnými. To nám potom říká, že i když kultivační stavy lidí, zatímco jste
vedli  noviny,  mohly  být  často  nedostatečné,  ten  hlavní  proud  je  dobrý  a  dosáhl
nesmazatelných výsledků. To je výborné. A co se týká výhledů do budoucna, situace by se,
zatímco pokračujete, měla už jenom zlepšovat a obyčejní lidé budou novinám přikládat stále
větší důležitost.  Mnoho čínskojazyčných médií má problém v současné ekonomické recesi
přežít, a některá už zkrachovala. Pokud se vám podaří dělat věci o trochu lépe, vaše noviny
porostou ještě rychleji. Nic se neděje náhodou. Jestliže odvedete dobrou práci, je možné, že
vám  ostatní  budou  dále  ustupovat  a  zanechají  vám  cestu,  která,  zatímco  zachraňujete
vnímající  bytosti,  je  širší  [než  v  současnosti]  a  vaše  čtenářská  obec  se  bude  zvětšovat.
A s těmito  změnami  budou  podmínky  pro  úspěch  vašeho  média  ještě  příznivější.  Ale  vy
musíte umět této příležitosti využít a musíte přemýšlet o způsobech, díky nimž budou vaše
noviny  stabilnější,  podobně jako  normální  mediální  společnosti.  Když vaše  noviny prvně
začínaly, všichni jste je vnímali jako prostředek na objasňování pravdy a nepřemýšleli jste
o mnoho dále. A někteří lidé je dokonce vnímali jako letáček. Situace je nyní samozřejmě
jiná, a vy jste si postupně uvědomili, že byste už neměli přechovávat myšlenku, že jde jen
o něco přechodného, a uvědomili  jste  si,  že musíte  tyto noviny dobře vést a řídit  je  jako
normální firmu.

Myslím,  že  by  stále  bylo  dobré,  kdybyste  se  dokázali  poučit  ze  zkušeností  běžných
společností, ať už z hlediska řízení, či prodeje a fungování. Často se však ukáže, že je těžké to
udělat. A proč tomu tak je? Jádrem věci je spolupráce. (Směje se) Učedníci Dafa jsou všichni
výjimeční a v dějinách jste všichni byli králi (směje se), ale v Číně máme takové rčení: „Jedna
hora není dost velká pro dva tygry.“ (Všichni se smějí) Když máte jen jednoho krále, věci jsou
snadné – platí to, co řekne. Ale teď, no páni, máme tady tolik králů pohromadě, všichni mají
plno nápadů a přístupů, a každý z nich má silnou tendenci dělat rozhodnutí, která mají druzí
následovat. To je největší výzva, které učedníci Dafa čelí, když vzájemně spolupracují, a je to
překážka,  která  pochází  z  toho,  kým jste.  Každý  člověk  tady  je  schopný,  a  někteří  jsou
dokonce mimořádně schopní, a i jen jeden z vás se silou vyrovná mnoha obyčejným lidem.
Ale na druhé straně to přináší problém, pokud jde o vzájemnou spolupráci. Tento problém již
trvá dlouho. Jestliže dokážete nalézt způsob, jak dobře spolupracovat, mít jednotné myšlení
a uplatňovat všechnu vaši sílu společně jedním směrem, potom, s těmi schopnostmi, které
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máte, skutečně budete nezastavitelnou silou. Takže to, co si říkám, je: musíme opravdu čekat,
než se budete kultivovat lépe, než se tomu přiblížíte, a zvětšíte svou [kolektivní] sílu? (Smích)
Jen pokud se vám to podaří, zatímco jsou věci nejobtížnější, potom se vaše situace rychle
změní a povedete si dobře v tom, co máte dělat.

Ale čas ani okolnosti na nikoho nečekají.  Ať je tomu jakkoli,  učedníci Dafa nyní musí
vzájemně  dobře  spolupracovat.  Situace,  které  nyní  čelíte,  vyžaduje,  abyste  dobře
spolupracovali,  protože pouze tím, že budete navzájem dobře spolupracovat, můžete dobře
naplnit  své sliby a učinit  tyto noviny mocnějšími.  Skutečně se vyplatí,  abyste  se učili  od
velkých médií tam v obyčejné společnosti, ať už z hlediska praktik řízení, či toho, jak dělají
prodej a jak fungují. Pouze prostřednictvím novin jsou schopni zajistit živobytí tisícům lidí.
Takže jak to dělají? Ba co více, zaměstnanci v obyčejných médiích – ať už je to redaktor,
reportér nebo i tiskař – ti všichni dostávají plat, který odpovídá tomu, co je ve společnosti
normální, takže jejich platy nejsou nízké. A tak to, o čem přemýšlím, je, že i když jste všichni
ze sebe dali tolik a prošli jste procesem toho, že jste se učili, jak dělat to, co děláte, spolu s tím
byste stále měli přemýšlet o tom, jak věci řídit lépe, a jak pevněji zakořenit ve společnosti,
tak, že už si dále nebudete muset dělat starosti s věcmi, jako jsou náklady na tisk nebo týmová
práce. Při normálních praktikách řízení bude mít každý učedník Dafa přiřazenou roli. To, že
máte přiřazenou roli, však nesouvisí s tím, jak dobře jste se kultivovali. Není to tak, že ten,
kdo je redaktor nebo reportér,  nebo ten,  který dostal  rutinní úkoly,  se kultivoval dobře či
špatně. Není tam takový vztah. Víte, ve světě kultivace to často bývalo tak, že ten, kdo to měl
nejtěžší, nebo ten, kdo měl nejnižší postavení, byl tím, kdo se mohl kultivovat nejlépe. Když
máte přiřazené role, znamená to, že děláte různé typy práce, a není to ve vzájemném vztahu
s kultivací, není to totéž. Kultivace znamená kultivování vlastního srdce a mysli, a člověk se
stále může kultivovat v jakémkoli prostředí a v jakékoli společenské sféře. Ale neznamená to,
že lidé v určitých sociálních třídách se mohou kultivovat k vysokým úrovním, zatímco lidé
v některých jiných nemohou.  Nic takového neplatí.  Kultivace je  záležitostí  sféry  xinxingu
člověka a také toho, jak je zodpovědný v otázce záchrany vnímajících bytostí a jaký k tomu
má postoj.

Totéž platí o práci na The Epoch Times. Nezáleží na tom, jakou práci tam zastáváte, nic
z toho nepředstavuje výšku vaší kultivace. Jediná věc, na které záleží, je to, zda jste či nejste
pilní. Pokud jde o kultivaci, víte, to, na co se Bohové a Buddhové dívají, je prostě jen srdce
člověka; dívají se jen na to, jestli jste či nejste pilní ve své vlastní kultivaci. V obyčejné lidské
společnosti, ať je to jakákoliv práce či jakékoliv prostředí, ve kterém se nacházíte, tyto věci
jsou  jen  k  tomu,  aby vám poskytly  prostředí  pro  kultivaci  a  různé  způsoby k  umožnění
kultivace. Opravdu vám tohle musí být jasné, musíte se chovat dobře a zbavit se toho lidského
pocitu nespravedlnosti.  Když se rozděluje  práce,  budou tam tací,  kteří  budou řídit  druhé,
a tací, kteří budou řízeni. Ale vy se naštvete, když se vás někdo snaží řídit nebo vést. (Směje
se) Abych řekl pravdu, jestliže všichni z hloubky svého srdce chcete, aby tyto noviny uspěly,
potom nebude až tolik záležet na tom, jaký kdo vůči vám použije tón, kdo vás řídí nebo čí
musíte být podřízený.

Když jsou učedníci Dafa spolu, často to, co můžete vystát nejméně, je, když vás někdo řídí,
abyste něco udělali. Ale když děláte práci v obyčejné společnosti nebo v nějaké firmě, děláte
to, co vám řekne váš šéf; ať vás ten obyčejný člověk řídí jakkoliv, vyhovíte mu. Tak jak je
možné,  že  totéž  nefunguje  u  našich  vlastních  věcí?  (Směje  se) Když  o  tom promluvím,
pravděpodobně ten problém rozpoznáte.  Ale když se skutečně setkáte s takovouto situací,
a zvláště  když  dojde  ke  sporům,  je  to  pro  vás  opravdu  těžké  zvládnout.  Samozřejmě,
uvědomuji  si,  že  se  v  jednom faktoru  lišíme  od  obyčejné  firmy.  Běžné  firmy  poskytují
finanční odměnu hned od chvíle, kdy začnete, a závisí na tom živobytí člověka. Takže člověk
musí poslouchat druhé,  dostává plat,  a nevšímat si  druhých nepřipadá v úvahu. Na chvíli
předpokládejme, že ponecháme stranou historickou zodpovědnost, kterou učedníci Dafa mají
při potvrzování Fa, a to, jak je kultivace nevyčíslitelná. Někteří novější studenti nebo studenti,
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kteří nejsou až tak pilní, s tímto mají opravdu těžkosti, a to je objektivní realita. Protože jsou
to  nakonec  lidské  bytosti,  které  se  kultivují,  nemohou  přehlížet  věci,  kterými  se  musejí
zabývat jako součást života v normální společnosti. Takže byste měli vést své noviny dobře
a zvýšit jejich ziskovost, aby se všichni stali formálně zaměstnanci a měli normální plat.

Ve skutečnosti už máte k dispozici excelentní základnu. Jsou to tak vlivné noviny, každý
učedník Dafa je tak schopný, a tomuto úsilí jste se oddali celým srdcem. Tyto problémy se
vyřeší,  jestliže váš podíl na trhu dostatečně vzroste. Vložte své srdce do toho, že se tomu
budete věnovat, a skutečně ty noviny dobře veďte. Všichni takhle musíte uvažovat a podle
toho jednat. Nepůjde to, jestliže tak bude uvažovat jen malé procento lidí.  Musíte všichni
spolupracovat.  Jestliže se skutečně dokážete proměnit  v pořádnou firmu, pak už nebudou,
když toho skutečně dosáhnete, žádné další problémy ohledně toho, že lidé nebudou chtít být
řízeni  nebo  nebudou mít  dost  prostředků  na  běžný  život.  Jestliže  budete  schopni  vést  ty
noviny dobře, budete mít mocnější účinek při zachraňování vnímajících bytostí a potvrzování
Fa.

V současnosti už některé oblasti dosáhly vyrovnaných příjmů a výdajů a některé už trošku
vydělávají. Vidět to je velmi potěšující. S tím se ale nemůžete spokojit. Mnoho koordinátorů
si myslí, že stačí, když prostě jen mají vyrovnaný rozpočet, a berou to jako standard. To ale
nestačí. Jen si představte, kdyby všichni ti, kdo jsou do projektu zapojeni, nemuseli chodit do
běžných firem a pracovat v nich, aby se uživili, protože by byli zajištěni díky našim novinám,
a  oni  by  mohli  vynaložit  celou  svou  energii  tady.  Jestliže  se  tyto  noviny  dokážou  stát
normálním pracovištěm v běžné společnosti, kde lidé pobírají normální plat, nebudete potom
dělat to, co mají učedníci Dafa dělat, a nebudete se zároveň finančně zabezpečovat ve svém
životě? Nebylo by to skvělé?

Ve skutečnosti  jsem o tomhle přemýšlel  od prvního dne,  kdy jste  začali.  Jestliže tohle
skutečně dokážete, byl bych nejšťastnější. Nemám žádné obavy z toho, že budou učedníci
Dafa vydělávat  velké peníze.  Budu šťastný,  když se váš  podnik ještě  více rozroste  a váš
majetek se bude rozrůstat. Mou jedinou obavou je to, že toho nedosáhnete. Kdybyste všichni
měli  velké finanční  prostředky, neměli  byste větší  sílu,  kterou byste  mohli  věnovat  těmto
věcem, které učedníci Dafa dělají k potvrzování Fa? Nebylo by to vynikající? Nikdy jsem
vám neříkal, abyste byli jako ti kultivující v horách, kteří by raději byli bez koruny. To proto,
že nemůžete být takoví, když děláte svou kultivaci v obyčejné lidské společnosti. Nikdy jsem
vám neříkal, abyste byli takoví. Spíše jsem vždy říkal, že kultivace Dafa se dělá způsobem,
který  v  nejvyšší  míře  odpovídá  způsobu obyčejné  lidské  společnosti.  Nemůžete  však  teď
přejít  do  opačného  extrému.  Neříkám vám,  abyste  ode  dneška  byli  posedlí  vyděláváním
peněz. (Všichni se smějí) Byl by problém, kdybyste přestali dělat ty věci, které učedníci Dafa
dělají. Musíte ty věci dělat. Klíčové je, že teď máte ty správné podmínky a opravdu se musíte
chopit příležitosti a vést ty noviny dobře.

Stále existují lidé, kteří přemítají: „Do jakého podnikání bych se měl pustit, abych podpořil
The Epoch Times?“ nebo: „Jak bych mohl investovat, abych pomohl The Epoch Times snížit
jejich finanční zátěž?“ Uvažování za tím není nesprávné. Ale o čem mluvím já, je toto: proč
se trochu nezamyslet nad tím, jak zlepšit věci pro samotné The Epoch Times? Jestliže by se
vám  opravdu  podařilo,  aby  dosáhly  určité  úrovně,  neměli  byste  potom  všechno?  Ve
skutečnosti  to můžete dokázat.  Podíváme-li  se na to ve světle toho, jaké mají  The Epoch
Times vyhlídky, a z hlediska současné situace, vskutku se pro vás utvářejí podmínky, které
potřebujete. Jestliže budete schopni dobře spolupracovat z hlediska řízení, opravdu vynaložíte
více úsilí na zvýšení své čtenosti a zvládnete si zlepšit svou ziskovost, potom budete schopni
zajistit plat pro část vašich zaměstnanců. A potom, jak se věci budou řídit lépe a lépe, stanete
se společností,  která  funguje naprosto normálně,  budete schopni sami ty noviny podpořit,
a budete schopni zajistit ty, kteří jsou do toho zapojeni. To je zcela dosažitelné. V předchozích
letech jsem o tom mluvil jako o „cíli“. Teď bych řekl, že je to něco uskutečnitelného.
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V současnosti zůstaly některé oblasti trošku pozadu. Myslím, že problém je v tom, jak
velkou pozornost jste tomu věnovali. Na některých místech, když se studenti činili o trochu
lépe, mají tendenci být sami se sebou spokojeni. Nestačí však, když jsou The Epoch Times
finančně vyrovnané, a vy jste se nezamysleli nad tím, jak si počínat lépe nebo jak se stát
běžným podnikem, který vám umožní mít ještě větší  účinek při  zachraňování vnímajících
bytostí a objasňování pravdy. O tom jsem přemýšlel. A totéž platí o NTDTV. Před nedávnem
jsem  jim  říkal,  že  by  si  měli  udržovat  stabilní  tým,  který  se  bude  věnovat  prodeji
a marketingu, a poskytovat těm lidem plat, a že je v pořádku, jestliže je ten plat trošku nízký;
musíte zajistit,  že život těchto studentů bude stabilní,  tak aby se na tuto práci mohli plně
zaměřit. Právě tohle nyní dělají a slyšel jsem, že to jde velmi dobře. Jestliže opravdu chcete
zajistit,  aby se vašim novinám dařilo  lépe a měly větší  vliv,  potom vy také můžete tento
přístup vyzkoušet, jestliže vám to podmínky dovolí, a uvidíte, jak vám to půjde.

Je tolik věcí, které musíte dělat. Musíte dělat svou běžnou práci, a dělat ji dobře, musíte
zvládnout záležitosti  své rodiny, a jako učedníci Dafa si musíte udělat  čas na studium Fa
a cvičení; také musíte objasňovat pravdu a také se účastnit na projektech Dafa, jako je The
Epoch Times.  Jestliže  tedy mohou být  objasňování  pravdy a  provozování  mediální  firmy
shrnuty do jednoho, nepomohlo by to rozřešit časová omezení, kterým čelíte? A také by se tím
řešil problém vydělávání si na živobytí a práce v obyčejné společnosti. Takže co by se nám na
tom nelíbilo? Myslím, že teď je to už nezbytností. (Směje se) A není to už tak, že byste něco
museli dělat jako první, protože NTDTV to už udělala. Podobné je to i v případě učitelů na
Akademii  umění  Fei  Tian,  kteří  už nějakou dobu učili  na plný úvazek,  takže jim to také
ovlivňovalo život. Teď jsou za svou práci placeni, i  když poněkud málo. Jak se okolnosti
postupně zlepší spolu s tím, jak budou mít představení Shen Yun stále větší dopad, a jak se
zlepší náš příjem, jejich měsíční příjem se postupně zvýší.

Když už jsem toho řekl tolik, promluvím o něčem dalším. Naši studenti všude opravdu
tvrdě pracovali na prodeji vstupenek, takže ve světle toho, co jsem právě řekl, jsem uvažoval
o tom, zda jsme neošidili ty studenty, kteří pracovali na prodeji vstupenek. Ale dobré na tom
je, že všichni máte jasno v tom, že se to dělá na záchranu lidí, a že prodej vstupenky se rovná
záchraně člověka. Takže jste schopni tyto věci dobře vyvažovat. A nebude se od vás žádat,
abyste ty věci dělali věčně. Jakmile se vliv Shen Yun Performing Arts skutečně rozšíří po
celém světě, vše, co budete muset udělat, je vyvěsit reklamu, že Shen Yun přijíždí, a lidé se
budou srocovat, aby je viděli. V tom bodě budeme moci všechny naše učedníky Dafa z této
role uvolnit a nebudeme si už více muset dělat starosti ohledně prodeje vstupenek. Tvrdě na
tom pracujeme. Cokoliv se rozhodnu udělat,  určitě to udělám dobře.  Totéž by mělo platit
o novinách The Epoch Times. Zcela určitě musíte směřovat své úsilí k tomuto cíli.

Všichni víte o těch neplechách, které tajní agenti ničemné ČKS dělají mimo Čínu. Když
pracujete na tom, že nabízíte reklamu, telefonují  a pokoušejí  se vám tu zakázku překazit.
Když to ti zločinci udělají jednou, bude tam jedna dávka karmické odplaty; a jestliže je ten
hřích velký,  splátka bude trpká.  Lidé v tomto světě  sem přišli  kvůli  Fa.  Jestliže opravdu
dokážete dělat tuto práci se vší vážností, potom tito agenti budou jen ztrácet čas. Klíčové je,
abyste do toho vložili úsilí a nedělali to jen povrchně. A to platí zvláště tehdy, když se setkáte
s problémy: tehdy musíte objasnit pravdu a pomoci lidem uvidět pravou tvář gangu ČKS.
Dokud ten darebácký režim stále dělá potíže,  musíte odvést ještě poctivější práci při jeho
odhalování. Ti agenti ČKS opravdu nejsou ničím. To, co je za nimi, jsou prohnilí posedající
démoni,  kteří  byli  narafičeni starými silami,  s cílem vyzkoušet,  zda mohou být lidé světa
spaseni. Jakmile mysl člověka opravdově zaujme správný postoj, potom, s tou jedinou větou
či  myšlenkou,  už  více  není  ovládán současností,  protože  se počítá  mezi  lidi  budoucnosti.
Tamti darebáčtí agenti už potom nebudou mít žádnou moc jej ovlivňovat.

Jakmile přijdete s někým do kontaktu, děláte něco pro jeho záchranu – včetně toho, když
nabízíte reklamu. Na kterou stranu se člověk postaví, a zda to zvládne – to všechno jsou věci,
které  jsou  umístěny  po  cestě,  zatímco  učedníci  Dafa  v  rozličném  rozsahu  přicházejí  do
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kontaktu s obyčejnými lidmi, a neměli byste přikládat přílišnou důležitost samotným těmto
aktivitám. Čím větší se vám ty problémy budou zdát, tím těžší bude ty věci vykonat, protože
„podoba věcí se rodí z mysli“.  A tak ten úkol bude čím dál větší  zátěží.  Když říkám, že
„podoba věcí se rodí z mysli“, tím také myslím to, že ta těžkost vychází z toho, že přehnaně
zdůrazňujete důležitost té věci samotné a sami sebe vidíte jako méně důležité. Nepovažujte
žádnou z těch věcí za něco velkého, protože při něčem tak důležitém, jako je zachraňování
vnímajících bytostí,  byste  měli  prostě  jen dělat  to,  co máte dělat,  a  dělat  to  vyrovnaným
způsobem. Když se setkáte s věcmi, které nevypadají až tak dobře nebo nejsou takové, jak jste
doufali, neberte si to k srdci, a prostě jen vznešeně a sebevědomě dělejte to, co máte dělat.
Když nedopustíte, aby vás zasahování zla ovlivnilo, nebudou z vás vyvstávat zlé faktory, zlo
se stane malým, vy se stanete vysokými a obrovskými, a vaše spravedlivé myšlenky budou
dostatečné. Tak to opravdu je.

V [čínské] polobožské kultuře je obsaženo mnoho skrytého významu, a totéž platí i o tom
starém úsloví  „podoba věcí  se  rodí  z  mysli“.  Protože  každý člověk pokrývá svou vlastní
určitou oblast ve světě kolem sebe, jeho emoční stav bude mít vliv na jeho záležitosti. To platí
ještě více u učedníků Dafa, protože oni nesou na svých bedrech poslání záchrany vnímajících
bytostí, a jejich oblast je ještě větší. Učedníci Dafa na tomto světě společně zahrnují celou
zeměkouli,  s tím, že každý z nich má určitou oblast  vlivu.  Když dokážete mít dostatečné
spravedlivé myšlenky, potom můžete být vysocí a obrovští v rámci vlastní oblasti a potlačíte
jakékoli  špatné  věci,  které  by  tam  mohly  existovat.  Kdyby  toto  dokázali  udělat  všichni
učedníci Dafa, celý svět by se změnil, protože každý z vás nese odpovědnost za velikou oblast
v tomto světě a zastupuje určitý segment vnímajících bytostí.  Často vám říkám, abyste se
kultivovali uvnitř a hledali uvnitř sebe, když vyvstanou problémy. Když se v čase vysílání
spravedlivých myšlenek očišťujete, je to zamýšleno k tomu, abyste očistili  a napravili své
myšlení a také vyčistili to, co je vaším vlastním podílem, oblast, za kterou jste odpovědní.
Kdyby  všichni  učedníci  Dafa  dokázali  brát  vysílání  spravedlivých  myšlenek  správně,
a pravidelně by měli silné spravedlivé myšlenky, potom by všichni zlí duchové po celém světě
mohli být rychle odstraněni. Kdyby toto dokázali pochopit všichni učedníci Dafa, a všichni by
upřímně dosáhli stavu, kdy jejich spravedlivé myšlenky budou na nejmocnějším bodu, potom
by k vyřešení věcí stačil  jediný den. Když každý jednotlivec odstraní zlé faktory v rámci
svého dosahu, za který je odpovědný, nezměnil by se celý svět? Ve skutečnosti lidé světa sami
mají svou vlastní oblast, jenom je to velmi malá oblast a nezahrnuje druhé lidi. Takže u nich
také může jejich emoční  stav rozhodnout  o  tom, jak určité  věci  dopadnou.  Obyčejní  lidé
nevědí, že toto všechno je zahrnuto v úsloví „podoba věcí se rodí z mysli“. Takže z jiného
pohledu, vlastní faktory člověka mohou ve skutečnosti změnit jeho prostředí. „Kultivujte se“
a  „hledejte  uvnitř“  jsou slova,  která  jsem řekl  velice jasným a srozumitelným způsobem.
(Směje se) Ale není až tolik lidí, kteří těmto slovům přikládají patřičnou váhu. To, co jsem
popisoval, platí pro to, když učedníci Dafa dělají věci.

Ať už je to práce na prodeji reklamy pro The Epoch Times, jejich fungování nebo řízení,
nebo shánění finanční podpory, v každém jednotlivém ohledu existuje otázka toho, zda jste
schopni zvládnout věci se spravedlivými myšlenkami. Samozřejmě, zároveň s tím celková
situace také zahrnuje faktory starých sil, které určité věci řídí. Ale není to tak, že využívají
vašich  mezer?  Jestliže  můžete  zvládnout  věci  správně,  nebude  docházet  k  žádnému
zneužívání vašich mezer. Někdy můžete cítit, že zlo není zcela odstraněno, a vy se divíte, jak
je možné, že se znovu objevuje. Nu, kdybyste mohli dosáhnout Dovršení jen potom, co se
kultivujete jeden den, a mohli byste se na místě stát Buddhou, nepočítalo by se to za kultivaci.
Je opravdu těžké vyčistit ty názory a špatné věci, které jste si utvořili, zatímco vedete svůj
běžný život,  a vy musíte  změnit  ty  navyklé věci,  které  se  zformovaly.  Už jste  si  utvořili
takovýto způsob myšlení, a tak se musíte podívat na svůj styl uvažování a napravit věci tam,
jestliže se chcete vyhnout dalším problémům. Možná si říkáte: „Ale copak jsem ty věci už
nevyčistil?“ Opravdu, když vysíláte spravedlivé myšlenky, to pole se opravdu stane čistým
a jasným. Ale ve chvíli, kdy vstanete, to, co máte v hlavě, je ve skutečnosti lidské myšlení,
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a když o něčem přemýšlíte nebo něco děláte, rychle sklouznete a vrátíte se zpět tam, kde jste
začali,  a  tamta  věc  [kterou  jste  vyčistili],  je  tam  znovu.  A co  více,  jestliže  vaše  mysl
a myšlenky nejsou stabilní  dokonce ani  při  vysílání  spravedlivých myšlenek,  budete čistit
a odstraňovat špatné věci tady, zatímco ve stejnou chvíli je budete tamhle vytvářet. Kultivace
je o zlepšování sebe sama, a věci se mají skutečně tak, jak jsem popsal.

Další věc je, že mi koordinátoři říkají, že ústředí The Epoch Times má mnoho problémů.
Mnoho lokálních poboček vůbec nehledí na situaci ústředí. Problémy pocházejí z toho, že
tolik editorů novin je v hlavní kanceláři, což spotřebovává mnoho lidských zdrojů a znamená
to, že se vynakládá mnoho energie. To, co dělá každá lokální pobočka, je prostě jen přispívání
s lokálními zprávami, a tak mají relativně jednoduchou práci a pouze mají starost o to, aby
neměli ztráty ve své vlastní oblasti,  a nemají žádné starosti o to, jaká je situace v ústředí.
Protože jste jedním tělem, a The Epoch Times je kolektivní podnik, musíte si být vědomi
obtíží,  které  má ústředí.  Tyto obtíže znamenají,  že  je  potřeba koordinace a  že byste  měli
dodržovat  manažerská  rozhodnutí  na  celofiremní  úrovni,  které  ústředí  udělá.  Myslím,  že
jenom takhle budou věci fungovat. A konkrétní věc je, že v mnoha ohledech se lidé poněkud
spoléhají na ústředí, a když tomu tak je, přenese to na ně větší tlak. Myslím, že byste skutečně
měli využít toto setkání k tomu, abyste opravdu prozkoumali a prodiskutovali to, jak věci
dobře zorganizovat, a opravdově zajistit, že si noviny vytvoří základnu v obyčejné společnosti
a  budou  ziskové.  To,  co  chci  vidět,  je,  že  tuto  věc  proměníte  v  reálnou,  solidní  firmu;
vymyslíte, jak věci dobře řídit; umožníte učedníkům Dafa, kteří se na projektu podílejí, aby
měli na živobytí, a tak byli schopni do toho vložit celé své srdce; čímž se stane mocnější při
potvrzování Fa a záchraně vnímajících bytostí. Nalézt způsob, jak vyplácet honoráře těm, kdo
jsou do novin zapojeni, je další věc,  které musíte dosáhnout.  Nemůžete se spokojit  pouze
s tím, že nejste ztrátoví. A samozřejmě, myslím, že ty lokální edice, které stále procházejí
finanční  ztrátou,  tomu opravdu  musí  věnovat  nějakou  skutečnou  snahu  a  tvrdě  pracovat.
Nemůžete být pořád pozadu. Moji učedníci Dafa... všichni říkáte, že chcete dělat to, k čemu
jsou učedníci Dafa povoláni, opravdu mít účinek v nápravě Fa a pomáhat Mistrovi napravit
Fa. Ale abyste toho docílili, musíte do toho vložit své srdce, jinak se stanete přítěží. Jestliže
toho nedokážete dosáhnout,  způsobíte zasahování a  nepodaří  se vám naplnit  svou přísahu
coby učedníka Dafa. Pouze když tomu dáte patřičnou váhu, budou věci fungovat.

Řeknu ještě letmo několik věcí o anglické [edici] a dalších nečínských edicích The Epoch
Times.  Vím,  že  v  současnosti  existuje  docela  dost  problémů,  z  nichž  nejhlavnější  je
nedostatek pracovních sil.  To je ten největší problém. Přemýšlím o tom, že jestliže čínská
edice The Epoch Times dokáže odvést dobrou práci, to zároveň pomůže anglické edici, aby
rozšířila svůj trh a vliv. Čínská edice The Epoch Times měla tak velký vliv ve společnosti, že
už o ní skoro všichni vědí. A jestliže ji nějací lidé nemohou číst, nu, potom tu pro ně máme
anglickou, francouzskou, německou a další verze. Takže, když si povedete dobře, přinese to
příhodné podmínky. Právě teď jsou věci skutečně obtížné, protože to, co anglické noviny nyní
zakoušejí, je totéž jako to, co zakoušely ty čínské, s tím, že největší problém byl nedostatek
pracovních sil. Jestliže zvládnete vytrvale odvádět dobrou práci v tom, co máte dělat, věci se
postupně v každém ohledu vyřeší.  A to proto,  že ať je  tomu jakkoliv,  noví  studenti  stále
vstupují a postupně dozrávají. A jakmile dozrají, mohou se zapojit. Vaše cesta je ta, kde když
dokážete udělat ty správné kroky, dveře před vámi, které byly kdysi zavřené, se vám otevřou
a cesta  se  rozšíří.  Ta cesta  je  stejná,  ať jde o jakýkoliv projekt.  Když věci  nejdou dobře,
pochází to ze slabé spolupráce nebo z toho, že tomu nedáváte dostatečnou prioritu. Lidská
připoutání jsou tím, co blokuje vaši cestu, a tak byla celá ta cesta hrbolatá a plná neustálých
problémů. Protože je v tom zahrnuto příliš mnoho připoutání, když přijdou problémy, lidé se
snaží obhajovat sami sebe, místo toho, aby hájili Fa. Vím, že jste do toho vložili enormní úsilí
a neustali jste, ale tak jako tak, dříve či později se musíte všichni činit dobře.

Edice The Epoch Times v jiných jazycích jsou také zásadní, protože učedníci Dafa jsou
jedinou nadějí na spásu pro lidi světa, ať už obývají kterýkoli kout světa. Nefungovalo by,
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kdybych se já, Li Hongzhi,  Mistr učedníků Dafa, této práce chopil  také. Toto je něco, co
musíte udělat vy. Mé zapojení nastane později, poté, co Fa napraví lidský svět. Předtím, než
nastane doba, kdy bude Fa napravovat lidský svět, musíte zachránit více lidí, a umožnit více
lidem  světa,  aby  zůstali.  V  procesu  objasňování  pravdy,  potvrzování  Fa  a  záchrany
vnímajících bytostí umožňujete lidem, aby přežili velkou katastrofu, a pouze ta část lidské
rasy bude hodna vidět, během fáze nápravy Fa lidského světa, skutečný obraz vesmíru a vše,
co se odehrálo od stvoření světa. Teprve poté zahájím nápravu Fa lidského světa. Mnohé věci
je třeba udělat, jestliže se má tato úroveň lidského světa ponechat, protože lidské záležitosti
skutečně nejsou tak jednoduché. Zachraňování vnímajících bytostí je něco, co musíte udělat
vy, a během tohoto období je vám poskytnuta cesta, abyste si mohli ustavit mocnou ctnost,
a se spravedlivými myšlenkami a činy postoupit směrem k Dovršení. Kdybych se do toho měl
jakkoliv  více  zapojit,  zasahoval  bych  do  vás.  Někteří  studenti  mě  chtějí  vyhledat,  abych
vyřešil věci nehledě na to, jak malé jsou. To se nepočítá za postupování směrem k Dovršení.
To proto, že jste učedníky Dafa období nápravy Fa, a tato věc byla stanovena, s tím, že se věci
budou řešit  ve dvou oddělených fázích – náprava Fa lidského světa a kultivace v období
nápravy Fa. Pokud jde o kultivaci v období nápravy Fa, ta již dospěla do své konečné fáze; ty
nejzlejší bytosti už jsou pryč, a doba, kdy byly podmínky nejhrozivější, již uplynula. Tato
skupina  učedníků  Dafa  má  úkoly  a  zodpovědnosti,  které  jsou  unikátní  pro  tuto  skupinu,
konkrétně, záchrana lidí světa a, skrze toto, zdokonalování sebe sama. A toto také již dospělo
do bodu, do kterého to dospělo. Tak to je. Jestliže máme zachránit více lidí po celém světě,
musí to být učedníci Dafa, kteří to udělají. Musíte to být vy.

Samozřejmě, je v tom zahrnut další prvek. Třebaže lidé z pevninské Číny se stali dost
hroznými, poté, co jim myšlení zničila ta ničemná ČKS, a jejich morální hodnoty dosáhly
nejnižšího bodu, a navzdory skutečnosti, že ta společnost je opravdu v troskách, na tomto
místě je skutečně mnoho reinkarnovaných králů z každé jednotlivé etnické skupiny a éry. To
zahrnuje [krále] všech etnik, a dokonce jsou mezi nimi zahrnuti mnozí nebeští králové, kteří
se sem reinkarnovali. Důvodem, proč toto místo dospělo do takového chaosu, bylo to, že staré
síly vesmíru chtěly vidět, kdo se dokáže vymanit z místa, které je takto chaotické. Schválily
by jen ty, kdo dokázali získat Fa, zatímco jsou uprostřed problémů a tlaku, protože věděly, že
jakmile člověk získá spásu, povede to k tomu, že díky tomu získají spásu nesčetné vnímající
bytosti za ním, a to by tedy také znamenalo spásu všech těch vnímajících bytostí a lidí světa té
etnické skupiny, kterým kdysi dělal krále. A tak kdyby Číňan získal spásu, to by vedlo k tomu,
že získají  spásu vnímající  bytosti  mnoha etnik v tomto světě.  To, co dělají  učedníci Dafa
mimo Čínu, má dopad na pevninu. Učedníci Dafa uvnitř Číny odvedli úžasnou práci, pravda
tam nyní překrývá krajinu. To, co dělají učedníci po celém světě a učedníci Dafa na pevnině,
je  stejné,  takže když objasňujete  pravdu lidem na pevnině,  síla  toho, co děláte,  musí  být
značná. A totéž platí o edicích The Epoch Times v jiných jazycích po světě, které objasňují
pravdu tam: ony také mají vliv na Číňany a čínskou společnost, a ony také pomáhají věcem
tam. Nehleďte na to,  jaká je  nyní  fáze nebo ve kterém okamžiku pronásledování  skončí.
Prostě se jen soustřeďte na úkoly, které máte před sebou. Kdyby to mělo opravdu skončit teď,
všichni byste litovali.  Dokud věci neskončily,  dokud nenastala náprava Fa lidského světa,
všichni  byste  se  jen  měli  soustředit  na  úkol,  který  máte  před  sebou.  A jak  pracujete  na
záchraně lidí, dělejte to, co byste měli dělat, a udělejte maximum pro to, abyste zajistili, že to,
co děláte, jde lépe a lépe. A jak to budete dělat, ten, kdo tím bude zdokonalen, nebude nikdo
jiný než vy – učedníci Dafa.
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